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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Πλήθος Ν περιστροφών στερεού σε χρονικό διάστημα t1

α. Όταν ω = σταθ.
Εφόσον σε χρόνο Τ το στερεό διαγράφει μία περιστροφή, το πλήθος Ν των 

t1περιστροφών σε χρόνο t1 θα δίνεται από την πρακτική σχέση N = –––.
Τ

β. Όταν η γωνιακή ταχύτητα ω μεταβάλλεται με αγ = σταθ.
1Από τη σχέση Δθ = ω0t ± ––– αγt2 προσδιορίζουμε τη γωνιακή μετατόπιση Δθ12

στο χρονικό διάστημα t1. Στη συνέχεια λέμε ότι:
Δθ1Ν = ––––, εφόσον 2π rad αντιστοιχούν σε μία περιστροφή.
2π

2. Οι επιταχύνσεις ενός στρεφόμενου σώματος

• Γωνιακή επιτάχυνση

αγ: Δείχνει τον ρυθμό μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας 

dωτου στρεφόμενου σώματος. Έτσι, αγ = –––.
dt

• Κεντρομόλος επιτάχυνση

ακ (ενός σημείου της περιφέρειας, π.χ. ενός στρε -

φόμενου δίσκου): Δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η διεύθυνση της γραμ -
μικής ταχύτητας υ


και υπάρχει ακόμα και αν το μέτρο της γραμμικής ταχύτη -

τας είναι σταθερό (αφού η διεύθυνση της υ


έτσι κι αλλιώς συνεχώς αλλάζει). 
υ2

Το μέτρο της δίνεται από τις σχέσεις ακ = ––– και ακ = ω2R.
R

• Επιτρόχια επιτάχυνση 

αε: Δείχνει τον ρυθμό μεταβολής του μέτρου της γραμ -

μικής ταχύτητας 

υ. Το μέτρο της


αε δίνεται από τη σχέση αε = αγR.

• Γραμμική επιτάχυνση 

α: Είναι η συνισταμένη των


ακ και


αε και το μέτρο της

δίνεται από τη σχέση:

α = √⎯⎯⎯⎯⎯⎯ακ
2 + αε

2 ⇒ α = √⎯⎯⎯⎯⎯⎯(ω2R)2 + (αγR)2.
(Δείτε και το σχήμα 1.)

MHXANIKH
ΣTEPEOY ΣΩMATOΣ4o
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Να έχετε υπόψη σας και τα εξής:
– Η σχέση αε = αγR ισχύει πάντοτε.
– Στην περίπτωση σώματος που κυλάει χωρίς να

ολισθαίνει ισχύει ότι αε = αcm, όπου αcm είναι η
επι τάχυνση του κέντρου μάζας του σώματος.
Έτσι θα ισχύει ότι και αcm = αγR. (Η επιτάχυνση

αcm μας δείχνει τον ρυθμό μεταβολής της με τα -
φορικής ταχύτητας 


υcm του κέντρου μάζας του σώ -

ματος.)

3. «Έξυπνη» εφαρμογή της σχέσης Στ = 0 για σώμα (συνήθως ράβδο) που
δεν περιστρέφεται
Αν ένα σώμα ισορροπεί, ισχύει Στ = 0 ως προς
οποιοδήποτε σημείο του. Συνήθως μας συμφέ -
ρει να εφαρμόσουμε αρχικά τη συνθήκη Στ = 0
ως προς το σημείο εφαρμογής της πιο «δύσκο -
λης» δύναμης, δηλαδή της δύναμης για την ο -
ποία έχουμε τις λιγότερες πληροφορίες. Στο
σχήμα 2, για παράδειγμα, αφού συνήθως δίνε-
ται η γωνία φ^ (ενώ δε γνωρίζουμε τη γωνία ^θ),
λαμβάνουμε ΣτΑ = 0, οπότε τFΑ

=0 και μένει ως
μόνος άγνωστος η δύναμη 


Τ (ή η συνιστώσα της

Τy). Να έχετε υπόψη σας ακό μα ότι, όταν σε ράβδο που ισορροπεί ασκούνται
μόνο τρεις δυνάμεις, οι φορείς τους διέρχονται από το ίδιο σημείο. Αυτό στο
σχήμα 2 μας βοήθησε στο να σχεδιάσουμε την παντελώς άγνωστη δύναμη


FA.

4. Πώς σχεδιάζουμε τις δυνάμεις στα σημεία επα φής μιας ράβδου με άλλα
σώματα
• Αν η ράβδος ακουμπάει σε λείο τοίχο ή δάπεδο,

η δύναμη επαφής που δέχεται από τον τοίχο ή το
δάπεδο θα είναι κάθετη στην επιφάνεια επα -
φής. Στο σχήμα 3 το άκρο Α της ράβδου ακου -
μπάει σε λείο τοίχο, οπότε η δύναμη επαφής 


FA

από τον τοίχο στη ράβδο θα είναι κάθετη στην
επιφάνεια επαφής 1 τοίχου και ράβδου.

• Αν η ράβδος ακουμπάει σε τραχύ τοίχο ή δάπε-

δο, η αντίστοιχη δύναμη επαφής θα είναι πλά-

4o Kεφάλαιο: Mηχανική στερεού σώματος
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για στην επιφάνεια επαφής. Στο σχήμα 3 το άκρο Γ της

ράβδου ακουμπάει στο τραχύ δάπεδο. Έτσι η δύναμη

επαφής 

FΓ θα είναι πλάγια ως προς την επαφή 2 δαπέδου

και ράβδου. Η κλί ση της θα είναι προς την αντίθετη

κατεύθυνση από την κα  τεύθυνση που κινείται ή τείνει να

κινηθεί το άκρο αυτό της ράβδου. Στο σχήμα 4 η 

FΓ

αναλύθηκε στις 

FΓx

και 

FΓy

, οι οποίες «παίζουν» τον ρόλο

της τριβής 

Τ (στατικής ή ολίσθησης) και της κάθετης αντίδρασης 


Ν αντίστοιχα.

Από τη γνωστή σχέση Τ = μΝ προκύπτει και ότι FΓx
= μFΓy

.

• Αν η ράβδος είναι αρθρωμένη (πακτωμένη) σε τοίχο και ισορροπεί

i)   Στην περίπτωση που οι άλλες δυνάμεις

που δέχεται η ράβδος είναι κατακόρυ -

φες, η δύναμη 

FA από την άρθρωση Α

θα είναι και αυτή κατακόρυφη. Τη σχε-

διάζουμε με τη φορά που μας φαίνεται

ως πιθανότερη (προς τα πάνω ή προς τα

κάτω) και, αφού με τη βοήθεια των σχέ-

σεων Στ = 0 και ΣFy = 0 την υπολογί -

σουμε, αν προκύψει FA > 0, την αφήνουμε όπως είναι, ενώ, αν προκύψει

FA < 0, την αντιστρέφουμε.

ii)  Αν στη ράβδο μαζί με την 

FA ασκούνται

μόνο τρεις δυνάμεις, τότε ο φορέας της

FA θα διέρχεται από το σημείο τομής

των δύο άλλων δυνάμεων. Στο σχήμα 6

η δύναμη 

FA θα έχει τη διεύθυνση της

ράβδου ΑΓ, αφού ο φορέας της πρέπει

να διέρχεται από το σημείο Ν της ράβδου, στο οποίο τέμνονται οι άλλες

δύο δυνάμεις 

w και 

Τ. (Η φορά της 


FΑ είναι προς τα αριστερά, γιατί η

συνιστώσα της τάσης 

Τ κατά τη διεύθυνση της ράβδου είναι προς τα δεξιά

και μόνο έτσι θα ικανοποιείται η συνθήκη ΣFx = 0.)

iii) Όταν η ράβδος δέχεται πάνω από τρεις δυνάμεις σε τυχαίες διευθύν -

σεις, σχεδιάζουμε τη δύναμη 

FA σε τυχαία διεύθυνση και την αναλύουμε

στις συνιστώσες της 

FAx

και 

FAy

. (Δεί   τε προσεκτικά την περίπτωση του

4o Kεφάλαιο: Mηχανική στερεού σώματος
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σχή ματος 7.) Με τη βοήθεια των

σχέσεων ΣFx = 0, ΣFy = 0 και

Στ = 0 υπολογίζουμε και τις συνι -

στώσες 

FAx

και 

FAy

. Αν κάποια

από τις 

FAx

ή  

FAy

προκύψει αρνη -

τική, την αντιστρέφουμε στο σχή -

μα, κάνοντας και την αντίστοιχη

βέβαια διόρθωση για την 

FA. Το

μέτρο και η διεύθυνση της δύ να -

μης 

FA προκύπτουν από τις σχέ -

σεις:

FA = √⎯⎯⎯⎯⎯⎯FA
2

x
+ FA

2
y

FAyκαι εφθ = –––– αντίστοιχα.
FAx

(Στην περίπτωση του σχήματος 7

θα προκύψει FAx
< 0. Αυτό συμ -

βαίνει επειδή η άλ λη συνιστώσα

δύ ναμη στη διεύθυνση της ράβδου

είναι η 

Τ1x

με φορά προς τα δεξιά.

Έτσι, για να πραγματοποιείται η

συνθήκη ΣFx = 0, θα πρέπει η 

FAx

να έχει φορά προς τα αριστερά. Στο σχήμα 8 φαίνεται και η διόρθωση που

κάναμε.)

• Δύναμη από τον άξονα περιστροφής, αν η ράβδος αφεθεί ελεύθερη να κινη -
θεί σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από το ένα άκρο της.

i)   Η ράβδος διέρχεται από την

οριζόντια θέση

Τη στιγμή που η ράβδος περνά

από την οριζόντια θέση θα έχει

γωνιακή ταχύτητα 

ω και το κέντρο

μάζας της Κ θα έχει γραμμική

ταχύτητα 

υ. (Τις 


ω και 


υ τις

υπολογίζουμε με εφαρμογή της

Α.Δ.Μ.Ε. για την περιστροφική

4o Kεφάλαιο: Mηχανική στερεού σώματος
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κίνηση της ράβδου.) Η δύναμη

FA που δέχεται η ράβδος από τον άξονά της

τη στιγμή αυτή είναι η συνισταμένη των δυνάμεων 

F1 και 


F2. (Δείτε και το

σχήμα 9.)

Υπολογισμός της συνιστώσας

F1

Η δύναμη 

F1 αντιπροσωπεύει τη συνολική κεντρομόλο δύναμη των στοι -

χειωδών μαζών της ράβδου που εκτελούν κυκλική κίνηση. Θα την υπολογί -

σουμε αν θεωρήσουμε ότι όλη η μάζα είναι συγκεντρωμένη στο κέντρο μάζας

YΚ της ράβδου και εκτελεί κυκλική κίνηση ακτίνας –––. Θα είναι πράγματι:
2

Y Y2
υ=ω –– 2mω2 –––

mυ2 2mυ2 2 4 mω2Y
F1 = –––– ⇒ F1 = –––––R> F1 = ––––––––– ⇒ F1 = –––––– (1)

Y Y Y 2–––
2

Υπολογισμός της δύναμης

F2

Η συνισταμένη των δυνάμεων στη διεύθυνση y είναι υπαίτια για την επι -

τρόχια επιτάχυνση 

αε. Έχουμε Σ


Fy = m


αε ⇒ mg – F2 = mαε (α). Από τον

θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την περιστροφική κίνηση προκύπτει ότι: 

Y 1                       3g
Στ = ΙΑαγ ⇒ τw = ΙΑαγ ⇒ mg ––– = ––– mY2αγ ⇒ αγ = –––. 

2  3 2Y

Y 3g
Όμως αε = αγ ––– ⇒ αε = –––.

2            4

Επομένως από τη σχέση (α) έχουμε:

3g               mg
mg – F2 = m ––– ⇒ F2 = ––– (2)

4         4

Υπολογισμός της δύναμης

FΑ

Μέτρο της δύναμης 

FA:

FA = √⎯⎯⎯⎯⎯⎯F1
2 + F2

2 ⇒
(1)

(2)
FA = γνωστό.

113
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Διεύθυνση της δύναμης 

FA:

F2εφθ = ––– ⇒
(2)

(1)
εφθ = ...

F1

ii)  Η ράβδος διέρχεται από την κατακόρυφη θέση

Όταν η ράβδος διέρχεται από την κατακόρυφη

θέση, πρέπει ΣFx = mαε και ΣFy = Fκεντρ.

YΑλλά ΣFx = mαε = mαγ ––– ⇒
2

αγ = 0
R> ΣFx = 0, οπότε δεν υπάρχει συνιστώσα

δύναμης στην οριζόντια διεύθυνση.

Επίσης, ΣFy = Fκεντρ ⇒

Y⇒ F1 – mg = mώ 2 ––– ⇒
2

Y⇒ F1 = mg + mώ 2 ––– ⇒ F1 = ...
2

Έτσι, FA = F1 ⇒ FA = ...

(Για περισσότερα δείτε το πρόβλημα 4.6.)

5. Δυναμική μελέτη σώματος που εκτελεί σύνθετη κίνηση

α. Σώμα που εκτελεί μεταφορική και περιστροφική κίνηση ταυτόχρονα

Μελετάμε ξεχωριστά τις δύο κινήσεις που κάνει το σώμα.

i)   Για την περιστροφική κίνηση του σώματος εφαρμόζουμε:

• Τον θεμελιώδη νόμο Στ = Ιαγ (1)

• Εφόσον αγ = σταθ., τους τύπους:

1ω = ω0 ± αγt και θ = ω0t ± ––– αγt2.
2

ii)  Για τη μεταφορική κίνηση του σώματος εφαρμόζουμε:

• Τον θεμελιώδη νόμο Σ

F = m


αcm (2)

1• Τους τύπους υ = υ0 ± αcmt και x = υ0t ± ––– αcmt2, εφόσον αcm = σταθ.
2

4o Kεφάλαιο: Mηχανική στερεού σώματος
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iii) Ισχύει πάντοτε ότι αε = αγR. Αν το σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει,

και μόνο τότε έχουμε ότι αcm = αε, επομένως ισχύει και αcm = αγR (3).

β. Σώμα που εκτελεί μόνο περιστροφική κίνηση αλλά συνδέεται με άλλο σώμα
που εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση

Σε αυτές τις περιπτώσεις μελετάμε την κίνηση κάθε σώματος ξεχωριστά.

i)   Για το σώμα που εκτελεί την περιστροφική κίνηση έχουμε Στ = Ιαγ (1) και
τους τύπους:

1ω = ω0 ± αγt και θ = ω0t ± ––– αγt2, εφόσον αγ = σταθ.
2

ii)  Για κάθε σώμα που εκτελεί μεταφορική κίνηση έχουμε Σ

F = m

αcm (2) και 

1τους τύπους υ = υ0 ± αcmt και x = υ0t ± ––– αcmt2, εφόσον αcm = σταθ.
2

iii) Όταν τα σώματα συνδέονται με νήμα που δεν ολισθαίνει, ισχύει ότι το
μέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσης των σημείων της περιφέρειας του στρε -
φόμενου σώματος ισούται με το μέτρο της επιτάχυνσης των σωμάτων που
εκτελούν τη μεταφορική κίνηση. Δηλαδή αcm = αε, οπότε, αφού έχουμε
πάντα ότι αε = αγR, ισχύει και αcm = αγR (3).

 Χρειάζεται προσοχή και στο εξής: Στις σχέσεις Σ

F = m

αcm και Σ


τ = Ι

αγ,

τις δυνάμεις, τις ροπές και τις επιταχύνσεις τις αντικαθιστούμε με τις αλ -

γεβρικές τους τιμές. Καθορίζουμε τη θετική φορά και για κάθε μέγεθος

βάζουμε το κατάλληλο πρόσημο. Προσέχουμε, σε αυτή τη διαδικασία, να

μην ξεχάσουμε να θέσουμε το κατάλληλο πρόσημο και στις επιταχύνσεις

αcm και 


αγ.

6. Σώμα που έχει δύο ακτίνες

Όταν το σύστημα που κάνει τη μεταφορική και την περιστροφική κίνηση έχει
δύο ακτίνες R1 και R2, στη
σχέση αcm = αγR μπαίνει η
ακτίνα του επιμέρους σώμα-
τος που κυλίεται χωρίς να
ολισθαίνει, δηλαδή αυτού
που είναι σε επαφή με το
έδαφος.
Στο καρούλι του σχήματος 11,
για παράδειγμα, με μικρή
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ακτίνα R2 και μεγάλη ακτίνα R1, έχουμε αcm = αγR1, επειδή στο δάπεδο «πα-
τάει» ο δίσκος με τη μεγάλη ακτίνα R1.

7. Προσδιορισμός της φοράς της στατικής τριβής σε ένα σώμα που κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει

 Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση και δέχεται κάποιες δυνάμεις, όπως ο τροχός
του σχήματος 12. Μπορούμε να λέμε ότι μία δύναμη:

• Έχει μόνο μεταφορικό ρόλο, όταν ο φο -
ρέας της διέρχεται από το κέντρο μά ζας,
οπότε δε δημιουργεί ροπή και επιπλέον η
δύναμη ή κάποια συνιστώσα της έχει τη
διεύθυνση της μεταφορικής κίνησης (π.χ. οι
δυνάμεις 


F1 και 


F5 στο σχήμα).

• Έχει μόνο περιστροφικό ρόλο, όταν ο
φορέας της δε διέρχεται από το κέντρο μάζας και είναι κάθετος στη διεύθυν -
ση της μεταφορικής κίνησης (π.χ. η δύναμη 


F2 στο σχήμα).

• Δεν έχει ούτε μεταφορικό ούτε περιστροφικό ρόλο, όταν ο φορέας της διέρ -
χεται από το κέντρο μάζας, οπότε δε δημιουργεί ροπή ως προς αυτό το ση μείο,
και ταυτόχρονα είναι κάθετος στη διεύθυνση της κίνησης (π.χ. οι δυνάμεις 


w

και 

Ν στο σχήμα).

• Έχει και μεταφορικό και περιστροφικό ρόλο, όταν ο φορέας της δε διέρχεται
από το κέντρο μάζας και δεν είναι κάθετος στη διεύθυνση της μεταφορικής
κίνησης (π.χ. οι δυνάμεις 


F3, 

F4 και 


F6 στο σχήμα).

 Για να προσδιορίσουμε τη φορά της στατικής τριβής στο σώμα που κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει:

• Ελέγχουμε πρώτα τον ρόλο (μεταφορικό ή περιστροφικό) που έχουν οι υπό-
λοιπες δυνάμεις πλην της στατικής τριβής, που ασκούνται στο σώμα.

• Αν καμία από τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα δεν έχει τον έναν από
τους δύο ρόλους, τότε σχεδιάζουμε τη στατική τριβή με τέτοια φορά, ώστε να
έχει οπωσδήποτε τον ρόλο που λείπει.

• Αν κάποια ή κάποιες από τις δυνάμεις (ή οι συνιστώσες τους) έχουν και τους
δύο ρόλους, τότε σχεδιάζουμε τη στατική τριβή 


Τ με αυθαίρετη φορά. Αν μετά

τους υπολογισμούς προκύψει Τ < 0, σημαίνει ότι τη σχεδιάσαμε με αντίθετη
φορά από την πραγματική.

4o Kεφάλαιο: Mηχανική στερεού σώματος
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8. Μελέτη της κύλισης στερεού σε λείο επίπεδο

α. Κύλιση χωρίς ολίσθηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο
Ρίχνουμε ένα σώμα στο λείο οριζόντιο επί -
πεδο ενώ αυτό ήδη στρέφεται με σταθερή
γωνιακή ταχύτητα ω0. Αν ρίξουμε το σώμα
έτσι ώστε η ταχύτητα 


υ0 του κέντρου του να

έχει μέτρο υ0 = ω0R, τότε το σώμα θα κυ -
λίεται χωρίς να ολισθαίνει. Αυτό συμβαί -
νει γιατί οι ταχύτητες υ0 και ω0 θα παρα-
μείνουν σταθερές, εφόσον, όπως φαίνεται
και στο σχήμα 13, δεν υπάρχει συνιστα-
μένη δύναμη, αλλά ούτε και συνισταμένη ροπή για να τις μεταβάλει.

β. Κύλιση και ολίσθηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο
Ρίχνουμε ένα σώμα στο λείο οριζόντιο επίπεδο ενώ αυτό ήδη στρέφεται με
μία αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0. Αν ρίξουμε το σώμα έτσι ώστε η ταχύτητα

υ0 του κέντρου μάζας του να έχει μέτρο υ0 ≠ ω0R, τότε το σώμα και θα κυλίε-
ται και θα ολισθαίνει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

i)  Αν υ0 > ω0R, τότε στον χρόνο της περιόδου το σώμα μετατοπίζεται κατά
s > 2πR, η μεταφορική κίνηση υπερισχύει της περιστροφικής και λέμε ότι
το σώμα κυλάει και τσουλάει.

ii) Αν υ0 < ω0R, τότε στον χρόνο της περιόδου το σώμα μετατοπίζεται κατά
s < 2πR, η περιστροφική κίνηση υπερισχύει της μεταφορικής και λέμε ότι
το σώμα κυλάει και σπινάρει.

9. Κύλιση και ολίσθηση: πώς υπολογίζουμε σε πόσο χρόνο (t) το σώμα θα κυ -
λίεται χωρίς να ολισθαίνει

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

α. Αν αρχικά υcm > ωR, το σώμα κυλάει και ολισθαίνει. Για να αρχίσει κάποια
στιγμή να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, θα πρέπει:

• Η υcm να ελαττώνεται, δηλαδή η μεταφορική κίνηση να είναι επιβραδυνό-
μενη.

• Η ω να είναι σταθερή ή να αυξάνεται. Το σώμα θα αρχίσει να κυλίεται

χωρίς να ολισθαίνει τη στιγμή (t) που η υcm, καθώς ελαττώνεται, γίνεται ίση

με την ωR, δηλαδή όταν γίνει υcm = ωR (1), και από εκεί και μετά αναιρε-

θούν τα αίτια που ελαττώνουν την υcm και αυξάνουν την ω. Αν, για παρά-
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δειγμα, η υcm ελαττώνεται με σταθερή επιβράδυνση αcm και η ω αυξάνεται

με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγ, τότε υcm = υ0 – αcmt και ω = αγt. Επο-

μένως η σχέση (1) γίνεται υ0 – αcmt = αγtR ⇒ t = γνωστό.

β. Αν αρχικά υcm < ωR, το σώμα θα αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει τη
χρονική στιγμή (t) που θα γίνει υcm = ωR (1) και από εκεί και μετά θα αναι-
ρεθούν τα αίτια που αυξάνουν την υcm και ελαττώνουν την ω. Αν οι υcm και ω
μεταβάλλονται ομαλά, η σχέση (1) θα γίνει αcmt = (ω0 – αγt)R ⇒ t = γνωστό.

10. Τροχαλία και σώματα

α. Τροχαλία με ένα σώμα

Καθώς το σώμα μάζας m πέφτει, ξετυλίγεται το νήμα και
στρέφεται η τροχαλία:

• Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την Α.Δ.Μ.Ε. για την

πτώση του σώματος, αφού εκτός από το βάρος w


ασκείται

και η τάση του νήματος 

Τ.

• Μπορούμε να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την πτώση

του σώματος: ΔΚ = ΣW ⇒ Κτελ – Καρχ = Ww + WT.

[Άρα, αρχικά, πρέπει από τη βασική τριάδα σχέσεων

Σ

F = m

αcm, Σ

τ=Ι

αγ και αcm=αγR να βρούμε (και) την 


Τ.]

• Μπορούμε ακόμα να εφαρμόσουμε και το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σύστημα:
1 1ΔΚσυστ = ΣWFεξωτ ή (––– Ιω2 + ––– mυ2) – (0 + 0) = Ww.
2     2

Δηλαδή, αν εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σύστημα, δεν «παίζουν» οι
εσωτερικές δυνάμεις της τάσης του νήματος.

β. Τροχαλία με δύο σώματα
• Η τροχαλία στρέφεται προς τα εκεί που τραβάει η

πιο μεγάλη μάζα. Ισχύουν:

• |α1|= |

α2|= αcm (γιατί το νήμα είναι μη εκτατό).

• Τ1 ≠ Τ2.

• Η τριάδα σχέσεων γίνεται τετράδα:

Σ

F1 = m1


αcm ή w1 – Τ1 = m1αcm (1)

Σ

F2 = m2


αcm ή Τ2 – w2 = m2αcm (2)

Στ = Ιαγ ή –Τ1R + T2R = I(–αγ) ⇒
⇒ Τ1R – Τ2R = Ιαγ (3)

και αcm = αγR (4)
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γ. Διπλή (κλιμακωτή) τροχαλία

Πρώτα διερευνούμε προς τα πού θα περιστραφεί το
σύστημα.

Υπολογίζουμε την ολική ροπή τεξ των εξωτερικών
δυνάμεων.

 Αν τεξ > 0, η τροχαλία περιστρέφεται αντίθε-
τα προς τους δείκτες του ρολογιού (αριστερό -
στροφα).

 Αν τεξ < 0, η τροχαλία στρέφεται σύμφωνα
προς τους δείκτες του ρολο γιού (δεξιόστροφα).
Στο σχή μα 16 θεωρήσαμε ότι τεξ > 0, δηλαδή
m2gr – m1gR > 0 ή m2gr > m1gR.

Ισχύουν:

i)  |

α1|≠ |


α2|. Ας δούμε (σύντομα) γιατί:

Έχουμε:

• υ1 = Rω και υ2 = rω.
dυ1 d(Rω)         dω

Έτσι, αε1
= –––– ⇒ αε1

= –––––– = R ––– ⇒ αε1
= Rαγ.dt        dt          dt

Αφού το σχοινί δε γλιστράει, είναι α1 = αε1
⇒ α1 = Rαγ (α)

• υ2 = rω. 
dυ2 d(rω)              dω

Έτσι, αε2
= –––– = –––––– ⇒ αε2

= r ––– ⇒ αε2
= rαγ,dt         dt                 dt

οπότε και α2 = rαγ (β)

Από τις σχέσεις (α) και (β), αφού R ≠ r, προκύπτει ότι και α1 ≠ α2. (Το

ότι |

α1|≠ |


α2|είναι απαραίτητο να το αποδεικνύετε κάθε φορά.)

ii)  Τ1 ≠ Τ2.

iii) Η τριάδα σχέσεων γίνεται τώρα πεντάδα:

• α1 = αγR (α)

• α2 = αγr (β)

• Σ

F1 = m1


α1, που για το σχήμα 16 γίνεται Τ1 – m1g = m1α1 (1)

• Σ

F2 = m2


α2, δηλαδή m2g – Τ2 = m2α2 (2) 
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• Στ = Ιαγ, που για το σχήμα 16 γίνεται Τ2r – Τ1R = Ιαγ (3)

Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων (1), (2), (3), (α) και (β), υπο-

λογίζουμε τα ζητούμενα άγνωστα μεγέθη.

δ. Σύγκριση της τάσης 

Τ του νήματος και του βάρους 


w

i)   Το σώμα που είναι δεμένο στην τροχαλία ισορροπεί ή κινείται με σταθε-
ρή ταχύτητα.
Δείτε το σχήμα 14. Εφόσον η μάζα m ισορροπεί, ισχύει:
ΣF = 0 ⇒ T – w = 0 ⇒ T = w.

ii)  Το σώμα κατεβαίνει με επιτάχυνση 

αcm.

Έχουμε w – Τ = mαcm ⇒ T = mg – mαcm, δηλαδή Τ < w.

iii) Το σώμα ανεβαίνει με επιτάχυνση 

αcm (η τροχαλία στρέφεται αριστερό-

στροφα εξαιτίας και μιας άλλης ροπής τF > τΤ).

Έχουμε T – w = mαcm ⇒ T = mg + mαcm, δηλαδή Τ > w.

Χρειάζεται προσοχή λοιπόν! Να μην ξεχνιόμαστε και θεωρούμε ότι πά ντοτε
έχουμε Τ = w. Αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση i.

ε. Δύναμη που δέχεται η τροχαλία από τον άξονά της

i)  Όλες οι δυνάμεις του συστήματος είναι κατακόρυφες.
Σε αυτή την περίπτωση η δύναμη 


Fαξ που δέχεται η τροχαλία από τον

άξονά της ισούται με το άθροισμα του βάρους της 

Mg και όλων των τά -

σεων που δέχεται από τα νήματα.

• Στην περίπτωση του σχήματος 16, για παράδειγμα:
Fαξ = Μολg + T1 + T2.

• Στην περίπτωση του σχήματος 15:
Fαξ = Mg + T1 + T2.

• Στην περίπτωση του σχήματος 14: 

Fαξ = Mg + T, οπότε:

– Αν υ = 0 ή υ = σταθ., τότε Fαξ = Mg + mg.

– Αν το σώμα κατεβαίνει με επιτάχυνση 

αcm, τότε:

Fαξ = Mg + (mg – mαcm).

– Αν το σώμα ανεβαίνει με επιτάχυνση 

αcm, τότε:

Fαξ = Mg + (mg + mαcm).

ii)  H τροχαλία εκτός από τις κατακόρυφες δέχεται και οριζόντια δύναμη ή
οριζόντια συνιστώσα δύναμης.
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Σε αυτή την περίπτωση τη δύναμη που
δέχεται η τροχαλία από τον άξονά της
την υπολογίζουμε ως εξής: 

• ΣFx = 0 ⇒ N2 = T.

• ΣFy = 0 ⇒ N1 = Mg.

• Έτσι, Fαξ = √⎯⎯⎯⎯⎯⎯Ν1
2 + Ν2

2 ⇒

⇒ Fαξ = √⎯⎯⎯⎯⎯⎯Τ2+(Mg)2.

Αρκεί βέβαια προηγουμένως να έχουμε υπολογίσει και το μέτρο της τά -

σης του νήματος 

Τ.

11. Στροφορμή υλικού σημείου που κινείται ευθύγραμμα

Ένα υλικό σημείο μάζας m έχει στροφορμή ακό -
μα και αν κινείται ευθύγραμμα! Η στροφορμή ενός
τέτοιου σημείου ως προς κάποιον άξονα ý y έχει:

• Μέτρο: L = mυr, όπου r η απόσταση του φορέα
της ταχύτητας 


υ από τον άξονα περιστροφής.

• Φορέα: τον άξονα περιστροφής.

• Φορά: που καθορίζεται από τον κανόνα του δε -
ξιού χεριού. (Δείτε και το σχήμα 18.)

12. Πώς υπολογίζουμε τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής

• Τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής μπορούμε γενικά να τον υπολογίζουμε
από τη γενικευμένη μορφή του θεμελιώδους νόμου για τη στροφική κίνηση, 

dLδηλαδή ––– = Στ.
dt

Αρκεί λοιπόν να υπολογίσουμε τη συνισταμένη ροπή που δέχεται το υπό εξέ-
ταση σώμα.

• Μπορούμε επίσης να τον υπολογίσουμε συνδυάζοντας τον παραπάνω τύπο
με τον θεμελιώδη νόμο για τη στροφική κίνηση Στ = Ιαγ. Δηλαδή:
dL                      dL––– = Στ = Ιαγ ⇒ ––– = Ιαγ.dt                        dt

• Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής συστήματος σωμάτων ισούται με τη
συνισταμένη ροπή των εξωτερικών μόνο δυνάμεων. Δηλαδή:
dLσυστ–––––– = Στεξωτ. δυνάμεωνdt
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13. Κρούση και αρχή διατήρησης της στροφορμής
Αν σε μια κρούση το ένα τουλάχιστον από τα δύο συγκρουόμενα σώματα εκτε-
λεί ή μπορεί να εκτελέσει μόνο περιστροφική κίνηση, εφαρμόζουμε την αρχή
διατήρησης της στροφορμής του συστήματος των σωμάτων για να μελετήσου -
με την κρούση (αντί για την αρχή διατήρησης της ορμής που πιθανόν να έχου -
με συνηθίσει). Τις στροφορμές των σωμάτων που εμπλέκονται σ’ αυτή την
κρούση τις παίρνουμε ως προς τον άξονα περιστροφής του σώματος που εκτε-
λεί την περιστροφική κίνηση.
Σημείωση
Όταν σε στερεό σώμα ή υλικό ση μείο
δρα εξωτερική δύναμη που όμως ο
φο ρέας της διέρχεται από τον άξονα
περιστροφής ή είναι παράλληλος με
αυτόν, δε δημιουργεί ροπή. Έτσι:

α. Η στροφορμή του σώματος διατη -
ρείται.

β. Η ορμή του σώματος μεταβάλλε-
ται.

Για παράδειγμα:
Το μικρό σώμα μάζας m του σχήματος 19 είναι δεμένο στο άκρο αβαρούς και
μη ε κτα τού νήματος και κινείται πάνω στο λείο οριζόντιο τραπέζι εκτελώντας
ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R με γραμμική ταχύτητα 


υ. Τραβώντας προς τα

κάτω με μια κατακόρυφη δύναμη 

F το άλλο άκρο του νήματος, μειώνουμε στο

ένα τρίτο την ακτίνα περιστροφής. Έχουμε: Οι δυνάμεις 

w και 

Ν δε δημιουρ-

γούν ροπή ως προς τον άξο να περιστροφής Oy, γιατί είναι παράλληλες με
αυτόν. Η δύναμη 


Τ της τάσης από το νήμα δε δημιουργεί ούτε αυτή ροπή, γιατί

ο φορέας της διέρχεται από τον άξονα. Συνεπώς:

• Ισχύει Στ = 0, οπότε η στροφορμή του σώματος διατηρείται.

• Ισχύει ΣFεξωτ = Τ ≠ 0, οπότε η ορμή του σώματος δε διατηρείται.

Από την αρχή διατήρησης της στροφορμής μπορούμε να υπολογίσουμε τη νέα
τιμή 

ύ της γραμμικής ταχύτητας. Έχουμε:

R
r = –––

3 RmυR = mύ rR> mυR = mύ ––– ⇒ ύ = 3υ.
3

Η αρχική ορμή του σώματος έχει μέτρο p = mυ και η τελική ορμή ṕ = mύ ⇒
⇒ ṕ = 3mυ ή ṕ = 3p. Είναι φανερό ότι η ορμή 


p του σώματος δε διατη ρείται.
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14. Στιγμιαία και μέση ισχύς δύναμης

Α. Μεταφορική κίνηση

α. Στιγμιαία ισχύς
Η στιγμιαία ισχύς μιας δύναμης αναφέρεται σε μία μόνο στιγμή και δίνε-
ται από τη σχέση:

dW      Fdx
P = –––– = ––––– ⇒ P = Fυ.

dt   dt

β. Μέση ισχύς
Η μέση ισχύς μιας δύναμης αναφέρεται σε μία χρονική διάρκεια Δt και την

Wυπολογίζουμε από τη σχέση P = –––, όπου W είναι το έργο της δύναμης

F 

Δt
στη χρονική διάρκεια Δt.

Β. Στροφική κίνηση

Εφόσον η κίνηση είναι μόνο στροφική, η δύναμη παράγει έργο μέσω της
ροπής της. Δηλαδή WF = WτF

.

α. Στιγμιαία ισχύς

Η στιγμιαία ισχύς μιας δύναμης αναφέρεται σε μια στιγμή και δίνεται
από τη σχέση:

dWτF τdθP = ––––– = –––– ⇒ P = τω,
dt   dt

όπου ω είναι το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας εκείνη τη στιγμή.

β. Μέση ισχύς

Η μέση ισχύς της δύναμης αναφέρεται σε μία χρονική διάρκεια Δt και δί -
WτFνεται από τη σχέση P = ––––, όπου WτF

είναι το έργο της ροπής της δύνα-
Δt

μης στη χρονική διάρκεια Δt.

15. Από τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας κάποια στιγ-
μή t1 βρίσκουμε την κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή αυτή (στην
κύλιση χωρίς ολίσθηση)

Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

α. Δίνεται ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας εξαιτίας
της μεταφορικής κίνησης. Έχουμε:
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dKμεταφ dKμεταφ
–––––––– = ΣFυcmRR>

υcm=αcmt
––––––– = ΣFαcmt = Mα2

cmt ⇒
dt                                             dt

1 dKμεταφ⇒ αcm =   ––– –––––––– (1)
Mt dt

Από τη σχέση (1), αν είναι γνωστή και η μάζα Μ, βρίσκουμε την επιτάχυνση 
αcmαcm και από τη σχέση αcm = αγR ⇒ αγ = –––– βρίσκουμε και την αγ. Έτσι τη
R

στιγμή t1 έχουμε υ1 = αcmt1 και ω1 = αγt1.
Γνωρίζοντας πλέον τις ταχύτητες υ1 και ω1, έχουμε για την κινητική ενέργεια
του σώματος:

1 1K = Kμεταφ + Κστροφ ⇒ Κ1 = ––– Mυ1
2 + ––– Ιω1

2 ⇒ Κ1 = γνωστή.
2 2

β. Δίνεται ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας εξαιτίας της
περιστροφικής κίνησης. Έχουμε:

dKστροφ  dKστροφ––––––– = Στω ⇒ –––––––– = ΙαγωR>
ω= αγt

dt                          dt

dKστροφ 1 dKστροφ⇒ ––––––– = Ιαγ
2t ⇒ αγ = ––– –––––––– (2)

dt                            It       dt

Από τη σχέση (2) υπολογίζουμε τη γωνιακή επιτάχυνση αγ του τροχού και
από τη σχέση αcm = αγR βρίσκουμε και την αcm. Έτσι τη στιγμή t1 έχουμε:
υ1 = αcmt1 και ω1 = αγt1.

1         1Τέλος έχουμε K = Kμεταφ+Κστροφ ⇒ Κ1 = ––– Mυ1
2 + ––– Ιω1

2 ⇒ Κ1 = γνωστή.
2       2

16. Δύο... παράδοξα έργα!

α. Έργο της στατικής τριβής

Το έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση είναι ίσο με μη δέν.

Εξήγηση:

Καθώς ο κύλινδρος του σχήματος 20 κυλίεται χωρίς

να ολισθαίνει, η στατική τριβή κάθε στιγμή ασκείται

σε διαφορετικό σημείο του κυλίνδρου. Αυτό είναι το

ση μείο επαφής του κυλίνδρου με το δάπεδο. Ονο μά -

ζουμε Α το σημείο του κυλίνδρου που είναι κάθε
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φορά σε επαφή με το δάπεδο. Η ταχύτητα του σημείου Α κάθε χρονική

στιγμή είναι υΑ = υcm – υ = υcm – υcm ⇒ υΑ = 0. Επομένως, αφού υΑ = 0,

το σημείο εφαρμογής της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση

είναι σαν να μη μετατοπίζεται, οπότε το έργο της στατικής τριβής είναι

μηδέν.

β. Έργο σταθερής δύναμης 

F που εφάπτεται στο άνω σημείο

Υπό την επίδραση της σταθερής δύναμης 

F ο

κύλινδρος του σχήματος 21 κυλίεται χωρίς να

ολισθαίνει με σταθερή επιτάχυνση αcm και ύ -

στερα από κάποιο χρόνο το κέντρο μάζας του

Κ μετατοπίζεται κατά xcm. Θα υπολογίσουμε το

έργο WF της δύναμης 

F με δύο τρόπους.

1ος τρόπος (άμεσα)

Επειδή το νήμα είναι αβαρές, ισχύει

F=–

Τ́ =

Τ.

Επιπλέον, επειδή το νήμα είναι μη εκτατό και

δε γλιστρά καθώς ξετυλίγεται στην περιφέρεια

του κυλίνδρου, το σημείο Ν έχει κάθε στιγμή την

ίδια ταχύτητα με το ανώτερο σημείο Z του κυλίν -

δρου, δηλαδή υΝ = υZ = 2υcm. Ακόμα:

dυΝ d(2υcm)       2dυcm––––– = –––––––– = –––––– ⇒ αΝ = 2αcm.
dt             dt            dt

Σε χρονική διάρκεια Δt είναι:

1 1       1xcm = ––– αcmΔt2, ενώ xN = ––– αΝΔt2 = ––– 2αcmΔt2 ⇒
2   2       2

1⇒ xN = 2 · ––– αcmΔt2 ⇒ xN = 2xcm.
2

Το έργο της σταθερής δύναμης 

F δίνεται από τη σχέση:

WF = FxN ⇒ WF = F · 2xcm.
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2ος τρόπος (με βάση τον περιστροφικό και μεταφορικό ρόλο της δύνα-
μης 

F)

H σταθερή δύναμη 

F έχει και σταθερή ροπή, αλλά δεν έχει μόνο περιστρο-

φικό ρόλο, αφού μεταφέρει το σώμα και ταυτόχρονα το περιστρέφει γύρω

από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας. Έτσι έχουμε:

WF = WF(μεταφ) + WF(περιστρ)

Όμως WF(μεταφ) = Fxcm και WF(περιστρ) = τFΔθ = FRΔθ RR>
RΔθ=xcm

⇒ WF(περιστρ) = Fxcm. Δηλαδή WF = Fxcm + Fxcm ⇒ WF = 2Fxcm.
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4.1 Η αβαρής ράβδος μήκους L = 1 m έχει στα άκρα
της δύο ίσες σημειακές μάζες m = 2 kg η καθεμία
και στηρίζεται κατακόρυφα σε γωνία με λεία τοιχώ -
ματα, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε λίγο την κάτω
μάζα και η ράβδος αρχίζει να πέφτει. Να υπολο γί -
σετε:
α. Τη συνολική ροπή των βαρών των δύο μαζών ως

προς το κέντρο μάζας του συστήματος, όταν, κα -
θώς πέφτει η ράβδος, σχηματίζει γωνία φ̂ με τον κατακόρυφο τοίχο.

β. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο που
διέρχεται από το μέσο της.

γ. Τις ταχύτητες των δύο μαζών τη στιγμή που, καθώς πέφτει η ράβδος, σχη -
ματίζει γωνία φ̂ = 30ο με τον κατακόρυφο τοίχο. (Δίνεται ότι g = 10 m/s2.)

δ. Την τιμή της γωνίας φ̂ για την οποία οι ταχύτητες των δύο μαζών αποκτούν
ίσα μέτρα.

4.2 Η ράβδος του παρακάτω σχήματος έχει μάζα Μ = 1 kg, μήκος Y = 4 m και
κινείται χωρίς ολίσθηση με σταθερή ταχύτητα 


υ, με τη βοήθεια των ομογενών

σφαιρών που κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν πάνω στο οριζόντιο έδαφος. Η
κάθε σφαίρα έχει μάζα m = 1 kg και ακτίνα R = 0,1 m. Τη στιγμή που η ρά -
βδος εγκαταλείπει τη σφαίρα Σ, ένα κομμάτι πλαστελίνης μάζας m = M = 1 kg
που είχε αφεθεί ελεύθερο από ύψος h = 2 m συγκρούεται πλαστικά και ακα-
ριαία με τη ράβδο και κολλάει στο μέσο της. Κατά την κρούση των δύο σωμά-
των παράγεται θερμότητα Q = 36 J. Δίνεται ότι g = 10 m/s2. Να υπολογίσετε:

α. Την ταχύτητα υcm του κέντρου μάζας των σφαιρών τη στιγμή που η ράβδος
εγκαταλείπει τη σφαίρα Σ και το πλήθος Ν των περιστροφών της σφαίρας
Σ από τη στιγμή που φτάνει η ράβδος σε αυτή μέχρι τη στιγμή που την εγκα-
ταλείπει.

β. Πόση πρέπει να είναι η μεταβολή Δ

L της στροφορμής της κάθε σφαίρας με -

τά την κρούση, ώστε το συσσωμάτωμα ράβδος - πλαστελίνη να συνεχίσει και

μετά την κρούση να κινείται χωρίς ολίσθηση. (Η ροπή αδράνειας της σφαί-

2ρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της είναι Ι = ––– mR2.)5
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Kμετπρινγ. Έστω λπριν = –––––– ο λόγος της μεταφορικής προς την περιστροφική κινη-
Κστρπριν

τική ενέργεια των σφαιρών πριν από την κρούση ράβδου - πλαστελίνης και λμετά

ο αντίστοιχος λόγος μετά από την κρούση. Για τους δύο αυτούς λόγους ισχύει:

2 5i) λπριν = ––– λμετά ii) λπριν = λμετά iii) λπριν = ––– λμετά5 2

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

4.3 Η ράβδος ΑΓ του σχήματος ισορροπεί σε
οριζόντια διεύθυνση, έχει μάζα Μ = 4 kg
και μήκος Y = 3 m. Το άκρο της Α συνδέε-
ται μέσω μιας άρθρωσης με ακλόνητη κατα -
κόρυφη δοκό. Από την άρθρωση διέρχεται
οριζόντιος άξονας γύρω από τον οποίο μπο -
ρεί να στραφεί η ράβδος αν αφεθεί ελεύθερη. Το άκρο Γ της ράβδου συ γκρα -
τείται από το ταβάνι με κατακόρυφο νήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 από τα
σημεία Α και Γ ξεκινούν να κινούνται χωρίς τριβές οι μάζες m1 = m2 = 2 kg
με σταθερές ταχύτητες υ1 = 20 m/s και υ2 = 10 m/s, όπως στο σχήμα. Κάποια
στιγμή οι μάζες συγκρούονται πλαστικά και μετωπικά.

Α. α. Σε πόση απόσταση από το άκρο Α θα γίνει η κρούση των δύο μαζών;

β. Τη στιγμή ακριβώς που το συσσωμάτωμα φτάνει στο άκρο Γ το νήμα
σπάει λόγω οριακής υπέρβασης του ορίου θραύσης του. Να υπολογίσε-
τε σε πόσο χρόνο από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα δύο σώματα θα σπά-
σει το νήμα.

γ. Να υπολογίσετε το όριο θραύσης του νήματος. (Δίνεται ότι g = 10 m/s2.)

δ. Να διερευνήσετε αν το συσσωμάτωμα χάνει την επαφή του με τη ρά βδο τη

στιγμή που κόβεται το νήμα. (Η ροπή αδράνειας της ράβδου γύρω από

1άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της είναι Ιcm = ––– ΜY2.)12

Β. Μετά τη θραύση του νήματος η ράβδος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω
από τον άξονα που διέρχεται από την άρθρωση Α χωρίς τριβές. Μόλις φτά-
σει στην κατακόρυφη θέση, συγκρούεται με σώμα μάζας m3 = 4 kg που
αρχικά ηρεμούσε στο λείο οριζόντιο επίπεδο σε κατακόρυφη απόσταση
d = Y = 3 m κάτω από το Α. Μετά την κρούση η ράβδος ακινητοποιείται,
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ενώ η μάζα m3, καθώς κινείται προς τα αριστε-
ρά, συναντάει στην πορεία της τη μάζα m4 = m3,
που κινείται προς τα δεξιά καθώς εκτελεί Α.Α.Τ.
πλάτους Α1 δεμένη στο ελεύθερο άκρο οριζό -
ντιου ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m. Οι δύο μάζες συγκρούονται πλα-
στικά και μετωπικά και το συσσωμάτωμα που προκύπτει αμέσως μετά την
κρούση έχει ταχύτητα


u. Κατά την κρούση των δύο σωμάτων παράγεται

θερμότητα Q = 26,6 J, που είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να παραχθεί σε
αυτή την περίπτωση. Να υπολογίσετε:

α. Τη γωνιακή ταχύτητα ω της ράβδου ελάχιστα πριν από την κρούση της

με τη μάζα m3. (√⎯⎯10 K 3,2 ή 3,22 K=10.)

β. Την ταχύτητα 

υ της μάζας m3 αμέσως μετά την κρούση της με τη ράβδο.

γ. Το πλάτος ταλάντωσης Α1 της μάζας m4 πριν από την κρούση και σε ποιο
σημείο γίνεται η κρούση.

δ. Το πλάτος ταλάντωσης Α2 του συσσωματώματος μετά την κρούση. (Τις
μάζες m1, m2, m3, m4 τις θεωρούμε σημειακές.)

4.4 Α. Η ομογενής ράβδος ΚΛ του σχήματος
έχει μάζα Μ = 2 kg και μήκος Y = 2 m.
Το σώμα Σ έχει μάζα m = 2 kg και
ισορροπεί ακουμπώντας στο μέσο Ο
της ράβδου ΚΛ. Τα δύο κατακόρυφα
όμοια ελατήρια έχουν σταθερές k και
g = 10 m/s2. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί στη Θ.Ι. του. Με τον κατάλληλο
τρόπο θέτουμε το σύστημα των ελατηρίων, της ράβδου και της μάζας m σε
κατακόρυφη Α.Α.Τ. πλάτους Α = 0,01 m, στη διάρκεια της οποίας η ράβδος
διατηρείται συνεχώς οριζόντια και οι τριβές του αέρα θεωρούνται αμελητέες.
Το σύστημα ταλαντώνεται με τη μέγιστη επιτρεπτή συχνότητα, ώστε να μη
χάνεται η επαφή ανάμεσα στη ράβδο και τη μάζα m. Να υπολογίσετε:

α. Τη σταθερά k των ελατηρίων. (π2 = 10.)

β. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα Δtmin στο οποίο η ράβδος, καθώς ταλα -
ντώνεται, μπορεί να διανύσει διάστημα s = A στην κατακόρυφη διεύ -
θυνση y. 

Β. Κάποια στιγμή, και ενώ το σύστημα βρίσκεται στην άνω ακραία θέση του,
αρχίζει να δρα πάνω του μια δύναμη αντίστασης της μορφής F = –bυ,
οπότε στη συνέχεια το σύστημα εκτελεί φθίνουσα Α.Α.Τ. που το πλάτος της
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ελαττώνεται εκθετικά με τον χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Αt = A0e–Λt. Ο
ρυθμός ανάπτυξης θερμότητας στον ταλαντωτή κάποια στιγμή που η ταχύτη-

dQ 
τά του είναι υ = 0,01π m/s έχει μέτρο –––– = 0,8 · 10–3 J/s και δίνεται ακό-

dt 
b

μα ότι Λ = ––––––––––. Να υπολογίσετε:
2(M + m)

Yn2α. Το πλάτος της φθίνουσας Α.Α.Τ. τη χρονική στιγμή t1 = –––– s αφότου η 
0,1

ταλάντωση μετατράπηκε σε φθίνουσα.
β. Το επί τοις εκατό ποσοστό της αρχικής ενέργειας που έχει μετατραπεί

σε θερμότητα ως τη χρονική στιγμή t1.

Γ. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το σύστημα σταματάει να ταλαντώνε-
ται και επανέρχεται στην αρχική θέση ισορροπίας του. Με κάποιον τρόπο
αντι καθιστούμε το ελατήριο (2) με ένα άλλο σκληρότερο σταθεράς ḱ = 2 k.
Να βρείτε τη μάζα ḿ με την οποία πρέπει να αντικαταστήσουμε την m και
σε πόση απόσταση από το μέσο Ο της ράβδου πρέπει να την τοποθετή -
σουμε, για να διατηρηθεί η ισορροπία του συστήματος.

4.5 Η ομογενής σφαίρα του παρακάτω σχήματος έχει μάζα m = 5 kg, ακτίνα
R = 0,5 m, ηλεκτρικό φορτίο q = +5 · 10–4 C και αρχικά είναι ακίνητη στο άκρο
Α μιας οριζόντιας σανίδας μάζας Μ = 10 kg. Η σανίδα βρίσκεται σε πολύ
μικρό ύψος από το έδαφος και το άκρο της Α συγκρατείται από το ταβάνι με
ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα που σχηματίζει γωνία φ̂ = 45ο με την κατακό -
ρυφη διεύθυνση. Το άκρο Γ της σανίδας στηρίζεται σε μια σφήνα. Το τμήμα
ΑΒ της σανίδας μήκους Y1 = 8 m είναι τραχύ, ενώ το τμήμα της ΒΓ με μήκος
Y2 = 10,8 m είναι λείο. Από τη χρονική στιγμή t = 0 και μετά ασκούμε στο κέντρο
Κ της σφαίρας οριζόντια σταθερή δύναμη 


F μέτρου F = 28 N, οπότε η σφαίρα

αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο τμήμα ΑΒ της σανίδας.

Α. α. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης αcm1
του κέντρου μάζας της

σφαίρας, το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης αγ1
της περιστροφικής κί -

νησης της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από

4o Kεφάλαιο: Mηχανική στερεού σώματος

130

Τ ΛείοΛείο

�
�
�

fisiki 4_fisiki.deigma/1  29/10/2015  2:39 μμ  Page 130



το κέντρο της, καθώς και το μέτρο της στατικής τριβής 

Τ όσο η σφαίρα

κινείται στο τραχύ τμήμα ΑΒ.
β.  Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας


υ1 του κέντρου μάζας της σφαί -

ρας, καθώς και τη γωνιακή της ταχύτητα ω1 τη στιγμή που η σφαίρα εξέρ -
χεται από το τραχύ τμήμα μήκους Y1 της σανίδας.

γ. Να περιγράψετε το είδος κίνησης της σφαίρας στη λεία διαδρομή Y2.
Β. Να προσδιορίσετε την εξίσωση που δίνει το μέτρο της δύναμης τάσης 


Τ που

δέχεται η σανίδα από το νήμα σε συνάρτηση με την απόσταση x της σφαί -
ρας από το άκρο Α.

Γ. Η σφαίρα, αφού ολοκληρώσει τη διαδρομή της στο λείο
τμήμα Y2 της σανίδας, πέφτει ομαλά στο λείο δάπεδο
και αμέσως καταργείται η δύναμη 


F. Θεωρήστε ότι η

ταχύτητα του κέντρου μάζας και η γωνιακή ταχύτητα με
την οποία ξεκινάει την κίνησή της στο λείο δάπεδο η σφαίρα έχουν τις ίδιες
τιμές με αυτές που είχαν στο τέλος της διαδρομής μήκους Y2. Αμέσως μόλις
η σφαίρα πέφτει στο λείο δάπεδο, ενεργοποιούμε στην περιοχή του λείου
δαπέδου ομογενές οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο έντασης 


B με μέτρο B=104 Ν/C,

που έχει τη φορά που φαίνεται στο σχήμα, μέχρι που να ξαναρχίσει η σφαί -
ρα να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
α. Επί πόσο χρόνο θα μείνει ενεργοποιημένο το ηλεκτρικό πεδίο;

dKμετ dKστροφβ. Να υπολογίσετε τους ρυθμούς μεταβολής –––––– και ––––––– της μετα-
dt dt

φορικής και της περιστροφικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας αντίστοι -
χα, ελάχιστα πριν απενεργοποιηθεί εκ νέου το ηλεκτρικό πεδίο.

γ. Να παραστήσετε γραφικά σε βαθμολογημένους άξονες τις μεταβολές
της στροφορμής της σφαίρας σε συνάρτηση με τον χρόνο L = f(t), από τη
χρονική στιγμή t = 0 ως τη χρονική στιγμή που απενεργοποιείται ξανά το
ηλεκτρικό πε δίο.

(Η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο

2της δίνεται από τη σχέση Ι = ––– mR2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι
5

g = 10 m/s2.)
4.6 A. H ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μάζα m = 2 kg και μήκος

Y = 1 m. Η ράβδος μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κάτω άκρο της Α
και αρχικά είναι κατακόρυφη. Η ράβδος αφήνεται να πέσει ελεύ -
θερα. Να υπολογίσετε:
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α. Τη δύναμη 

FA που ασκεί ο άξονας στη ράβδο τη στιγμή που αυτή περνά

από την οριζόντια θέση.

β. Το μέτρο της γραμμικής επιτάχυνσης της ράβδου τη στιγμή αυτή.

γ. Τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου τη στιγμή που, καθώς πέφτει, περνά
από την κατακόρυφη θέση.

(Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο
1της και είναι κάθετος σε αυτή δίνεται από τη σχέση Icm = ––– mY2 και η
12

επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.)
Β. Έστω ότι η ράβδος περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχε-

ται από το κέντρο μάζας της Κ και είναι κάθετος σε αυτήν. Να αιτιολογή-
σετε ότι σε αυτή την περίπτωση δε δέχεται κεντρομόλο δύναμη.

4.7 Α. Η ομογενής και ισοπαχής δοκός ΑΓ
έχει βάρος w = 2.000 N και μήκος
Y = 20 m. Η δοκός στηρίζεται στα
σημεία της Κ και Λ, που απέχουν
αποστάσεις d = 4 m από τα άκρα Α
και Γ αντίστοιχα. Κάποια στιγμή οι
αντιδράσεις των στηρίξεων είναι
FΚ = 1.600 Ν και FΛ = 400 Ν.

α. Να αιτιολογήσετε ότι πάνω στη δοκό δρα ένα ζεύγος δυνάμεων 

F και –


F.

β. Αν είναι F = 1.000 N, να υπολογίσετε τον μοχλοβραχίονα x αυτού του
ζεύγους.

Β. Με κάποιον τρόπο μετατοπίσαμε τη
δοκό παράλληλα προς την αρχική της
διεύθυνση, ώστε το άκρο της Α να έρ -
θει ακριβώς στο στήριγμα Σ1 χωρίς το
στήριγμα Σ2 να μετακινηθεί από τη θέ -
ση του. Ταυτόχρονα καταργήθηκε
και το ζεύγος δυνάμεων που δρούσε πά νω στη δοκό. Ένας άνθρωπος
μάζας m = 80 kg ανεβαίνει κάποια στιγμή πάνω στη δοκό και στέκεται σε
ένα σημείο Ρ που απέχει απόσταση d1 = 2 m από το άκρο της Α.

α. Αν η δοκός ισορροπεί οριζόντια, να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που
δέ χεται και να τις υπολογίσετε.
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β. Ο άνθρωπος αρχίζει να βαδίζει αργά πάνω στη δοκό. Μέχρι ποιο ση -
μείο μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτή να ανατραπεί;

γ. Αν ο άνθρωπος κατεβεί από τη δοκό μόλις φτάσει στο οριακό σημείο και
αμέσως τοποθετήσει ένα κιβώτιο βάρους w1 = 800 N στο άκρο Γ της
δοκού χωρίς ταχύτητα, να διερευνήσετε αν το κιβώτιο χάνει την επαφή
του με τη δοκό τη στιγμή που αρχίζει η ανατροπή.

(Η ροπή αδράνειας της δοκού γύρω από άξονα που περνάει από το κέ ντρο
1της και είναι κάθετος σε αυτή δίνεται από τη σχέση Icm =––– MY2 και η επι-

12
τάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.)

4.8 A. Ο τροχός του σχή-
ματος έχει μάζα
m = 2 kg και ακτί -
να R = 0,5 m. Ο
τροχός μπορεί να
κυ λίεται χωρίς να
ο λισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο. Απομακρύνουμε τον τροχό κατά d = 1,57 m
από τη θέση ισορροπίας του στη διεύθυνση του ελατηρίου μεγάλου μήκους
σταθεράς k = 100 N/m με το οποίο συνδέεται, όπως στο σχήμα, και στη
συνέχεια τον αφήνουμε ελεύθερο. Δίνεται ότι το ιδανικό ελατήριο στη
θέση ισορροπίας του τροχού έχει το φυσικό του μήκος και ότι η ροπή αδρά-
νειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του δίνεται από τη σχέση
Ι = mR2.

α. Να αποδείξετε ότι ο άξονας του τροχού θα κάνει Α.Α.Τ.

β. Να υπολογίσετε την περίοδο Τ αυτής της Α.Α.Τ.

γ.  Ύστερα από πόσο χρόνο από τη στιγμή που αφήσαμε ελεύθερο τον τροχό
και ξεκίνησε η ταλάντωσή του το ελατήριο θα είναι και πάλι (στιγμιαία)
στο φυσικό του μήκος για δεύτερη φορά;

Β. α. Εφόσον κατά τη διάρκεια της κίνησής του ο τροχός κυλίεται χωρίς να
ολισθαίνει, να σχεδιάσετε το διάνυσμα της στατικής τριβής στις κατάλ-
ληλες φάσεις της ταλάντωσής του.

β. Να βρείτε το πλήθος των περιστροφών που πραγματοποιεί ο τροχός στη
διάρκεια μιας περιόδου ταλάντωσής του.

dKστργ. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής –––––– της στροφικής κινητικής ενέρ-
dt
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γειας του τροχού τη χρονική στιγμή που η απομάκρυνσή του από τη θέση 
Αισορροπίας του είναι x1 = + ––– για δεύτερη φορά.
2

4.9 Α. Συμπαγής και ομογενής σφαίρα ακτίνας R κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο με την
επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης 


F που

ασκείται με κάποιον τρόπο σε απόσταση r πάνω από
το κέντρο μάζας της Ο, όπως στο σχήμα.

α. Εξαρτάται η φορά της στατικής τριβής που δέχε-
ται η σφαίρα από την τιμή της απόστασης r;

β. Αν ναι, να μελετήσετε το πώς.

(Η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής της δίνεται

2από τη σχέση Ι = ––– MR2.)5
Β.  Να επαναλάβετε την παραπάνω μελέτη και για την περίπτωση ενός ομογε-

νούς δίσκου ακτίνας R. (Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που

περνάει από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του δίνεται

1   από τη σχέση Ι = ––– MR2.)2

4.10 Mια μπάλα μπιλιάρδου μάζας m και ακτίνας R ηρε-
μεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει
συντελεστή τριβής μ. Χτυπούμε την μπάλα σε ύψος h
πάνω από το κέντρο μάζας της Κ, προσφέροντάς της
ορμή p.

2Rα. Να αποδείξετε ότι, αν h = ––––, η μπάλα αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολι-
5

σθαίνει αμέσως μετά το χτύπημα.

β. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο θα αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει,
2Rόταν h ≠ ––––.
5

(Η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται
2από το κέντρο μάζας της δίνεται από τη σχέση Ι = –––mR2. Δίνεται επίσης
5

η επιτάχυνση της βαρύτητας g.)
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4.11 O κύλινδρος του σχήματος αρχικά ηρεμεί πάνω
στο οριζόντιο επίπεδο. Γύρω από τον κύλινδρο
είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα που
στο ελεύθερο άκρο του Β ασκούμε σταθερή ορι -
ζόντια δύναμη F = 30 N, με αποτέλεσμα ο κύλιν-
δρος να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Τη χρονική
στιγμή t1 = 5 s ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής 

dΚενέργειας του κυ λίνδρου είναι ––– = 1.800 J/s. Να υπολογίσετε:
dt

α.   Την επιτάχυνση αcm του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.

β.   Την ταχύτητα υ1 του κέντρου μάζας του κυλίνδρου τη χρονική στιγμή t1.

γ.   Την επιτάχυνση αΑ του πάνω πάνω σημείου του κυλίνδρου.

δ.   Την επιτάχυνση αΒ του σημείου εφαρμογής της δύναμης.
dKμετε.    Τον ρυθμό μεταβολής ––––– της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου εξαι-

dt
τίας της μεταφορικής του κίνησης τη χρονική στιγμή t1.

dΚστρστ.  Τον ρυθμό μεταβολής –––––– της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου εξαι-
dt

τίας της περιστροφικής του κίνησης τη χρονική στιγμή t1.

(Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του δί-

1νεται από τη σχέση Ι = ––– mR2.)2

4.12 Η κατακόρυφη τροχαλία μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας
R = 0,5 m του σχήματος μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές
γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο
της. Στην αυλάκωση που διαθέτει η τροχαλία έχει τυλιχτεί
αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στην ε λεύθερη
άκρη του οποίου κρέμεται σώμα Σ1 μάζας m1 = 0,9 kg.
Αρχικά το σύστημα σώμα Σ1 - τροχαλία κρατείται ακίνητο
και το νήμα είναι τεντωμένο. Το τμήμα του νήματος που κρέ -
μεται έχει μεγάλο μήκος. Μόλις ελευθερώσαμε το σύ στη -
μα ένα βλήμα μάζας m2 = 0,1 kg που κινείται κατακόρυφα
προς τα πάνω στον άξονα νήματος - σώματος m1 με σταθε ρή ταχύτητα 


υ2 συ -

γκρούεται πλαστικά και κεντρικά με το σώμα m1. Κατά την κρούση παράγε-
ται θερμότητα Q = 72 J και g = 10 m/s2.

Ο
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Α. Να υπολογίσετε:

α. Την ταχύτητα υ2.

β. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.

γ. Το μέγιστο ύψος hmax στο οποίο θα ανεβεί το συσσωμάτωμα μετά την
κρούση.

Β. Να υπολογίσετε:

α. Την ταχύτητα του συσσωματώματος τη στιγμή που, καθώς κατεβαίνει
πάλι, το νήμα που κρέμεται αποκτά ξανά το αρχικό του μήκος (λίγο
πριν τεντωθεί).

β. Τη γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας μόλις αρχίζει να στρέφεται.

γ. Την επιτάχυνση του συσσωματώματος τότε. 

(Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της δί-

1νεται από τη σχέση Ι = ––– MR2.)2

4.13 Η κατακόρυφη τροχαλία μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας
R = 0,2 m του σχήματος μπορεί να στρέφεται χωρίς τρι-
βές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το
κέντρο της. Στην αυλάκωση που διαθέτει η τροχαλία
έχει τυλιχτεί αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους,
στην ελεύθερη άκρη του οποίου είναι δεμένο ένα σώμα
Σ μάζας m = 1 kg. Το σώμα Σ ισορροπεί ακουμπώντας
στο δάπεδο. Αρχικά το νήμα που κρέμεται είναι αρκετά
χαλαρό, με τα συνολικά του «μπόσικα» να έχουν (αν
ξεδιπλωθούν) μήκος Y = 0,8π m. Κάποια στιγμή ένα
βλήμα μάζας m1 = 0,2 kg χτυπάει τον δίσκο της τροχα -
λίας με ταχύτητα μέτρου υ1 = 60 m/s και κατεύθυνσης κατακόρυφα προς
τα κάτω, που ο φορέας της απέχει από τον άξονα περιστροφής Ο απόσταση

Rr = ––– m. Το βλήμα εξέρχεται σχεδόν ακαριαία από την τροχαλία με ταχύ-
2

τητα μέτρου υ2 = 20 m/s, χωρίς καμιά παρέκκλιση στη διεύθυνσή της. Να
υπολογίσετε:

α. Τη γωνιακή ταχύτητα ω1 της τροχαλίας αμέσως μετά την κρούση της με το
βλήμα.

β. Το επί τοις εκατό ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος
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που έγινε θερμότητα κατά την κρούση. (Θεωρήστε αμελητέα τη μεταβολή
της δυναμικής ενέργειας του βλήματος κατά την κρούση.)

γ. Το πλήθος Ν των περιστροφών της τροχαλίας μέχρι ελάχιστα πριν τεντω -
θεί το νήμα.

δ. Τη γωνιακή ταχύτητα ω2 της τροχαλίας αμέσως μετά το τέντωμα του νή -
ματος. 

ε. Την ταχύτητα 

υ του σώματος Σ τότε.

(Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της δίνεται
1από τη σχέση Ι = –– MR2, η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2 και
2

δίνεται ότι το νήμα δε γλιστράει στο αυλάκι της τροχαλίας σε καμιά από τις

φάσεις του φαινομένου.)

4.14 Η κατακόρυφη τροχαλία μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας
R = 0,25 m του σχήματος μπορεί να στρέφεται χωρίς τρι-
βές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέ -
ντρο της. Στην αυλάκωση που διαθέτει η τροχαλία έχει
τυλιχτεί αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους. Στη
μία από τις δύο ελεύθερες άκρες του νήματος είναι δεμέ-
νο ένα σώμα μάζας m1 = 1 kg, ενώ στην άλλη άκρη είναι
δεμένο ένα άλλο σώμα μάζας m2 = 0,5 kg. Το σώμα μά -
ζας m2 ισορροπεί ακουμπώντας στο δάπεδο, ενώ το νήμα
στο οποίο είναι δεμένο είναι χαλαρό και διπλωμένο, με
τα συνολικά του «μπόσικα» να έχουν (αν ξεδιπλωθούν) μήκος Y. Κρατάμε
αρχικά το σύστημα ακίνητο, με το νήμα στο οποίο είναι δεμένο το σώμα μά -
ζας m1 να είναι τεντωμένο. Κάποια χρονική στιγμή (t = 0) αφήνουμε ελεύθε -
ρο το σύστημα να κινηθεί. Ελάχιστα πριν τεντωθεί το νήμα στο οποίο είναι
δεμένο το σώμα μάζας m2 (χρονική στιγμή t1), ο ρυθμός μεταβολής της κινη-

dKτικής ενέργειας του σώματος m1 έχει μέτρο ––– =25 J/s. Να υπολογίσετε:
dt

α. Το μήκος Y που έχουν τα χαλαρά (τα μπόσικα) του νήματος στο οποίο
είναι δεμένο το σώμα μάζας m2.

β. Το πλήθος Ν των περιστροφών της τροχαλίας από τη χρονική στιγμή t = 0
ως τη χρονική στιγμή t1.

γ. Τη γωνιακή ταχύτητα ω1 της τροχαλίας ελάχιστα πριν τεντωθεί το νήμα.
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δ. Τη γωνιακή ταχύτητα ω2 της τροχαλίας, καθώς και τις ταχύτητες των
μαζών m1 και m2 αμέσως μετά το τέντωμα του νήματος.

(Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της δί νε-

1ται από τη σχέση Ι= –– MR2, η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g= 10 m/s2 και
2

δίνεται ότι το νήμα δε γλιστράει στο αυλάκι της τροχαλίας σε καμιά από τις φά-

σεις του φαινομένου.)
4.15 Οι δύο όμοιοι κυλινδρικοί δίσκοι (1) και (2) του σχήματος

έχουν μάζες Μ = 2 kg ο καθένας και ακτίνα R = 0,2 m. Ο
δίσκος (1) μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο άξονα που περνάει από το κέντρο του Κ1. Ένα
λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα είναι τυλιγμένο και στους
δύο δίσκους. Αρχικά κρατάμε το σύστημα ακίνητο με το νήμα
τεντωμένο. Κάποια στιγμή (t = 0) αφήνουμε το σύστημα
ελεύθερο.

Α. Να υπολογίσετε:

α. Την επιτάχυνση αΚ του κέντρου μάζας του δίσκου (2).

β. Τις γωνιακές επιταχύνσεις αγ1
και αγ2

των δίσκων (1) και (2) αντίστοιχα
γύρω από τους άξονες περιστροφής τους.

γ. Την τάση του νήματος.

(Η ροπή αδράνειας ενός κυλινδρικού δίσκου ως προς άξονα που διέρχε-

ται από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του δίνεται από

1τη σχέση Ι = ––– MR2 και ακόμα g = 10 m/s2.)2

25Β. Για τη στιγμή ακριβώς που ο δίσκος (1) έχει κάνει Ν1 = ––– περιστροφές π
να υπολογίσετε:

α. Τις γωνιακές ταχύτητες ω1 και ω2 των δίσκων.

β. Την ολική στροφορμή του συστήματος.
Κ1γ. Τον λόγο των κινητικών ενεργειών ––– των δύο δίσκων.
Κ2

(Δίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια του φαινομένου το σκοινί δε γλιστράει στις
περιφέρειες των δίσκων και ότι επίσης έχει μεγάλο μήκος.)
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4.16 Το καρούλι του σχήματος έχει μάζα
Μ = 2 kg και ακτίνες R και 2R,
όπου R = 0,2 m. Η ροπή αδράνειας
του καρουλιού είναι Ι = 0,56 kg · m2,
ενώ τα νήματα από τα οποία κρέμε-
ται από την οροφή με τον τρόπο που
φαίνεται στο σχήμα είναι αβαρή, μη
εκτατά και δε γλιστράνε. Το σώμα
Σ μάζας m = 1 kg κρέμεται στην
απέξω πλευρά του καρουλιού, στε -
ρεωμένο στην ελεύθερη άκρη του
τυ λιγμένου πάνω στο καρούλι νή μα -
τος, που και αυτό είναι αβαρές, μη
εκτατό και δε γλιστράει. Κρατάμε
το σύστημα αρχικά ακίνητο με όλα
τα κατακόρυφα νήματα τεντω μένα.
Κάποια στιγμή αφήνουμε το σύ στη -
μα ελεύθερο.

Α. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση α του σώματος Σ. (Δίνεται ότι g = 10 m/s2.)

Β. Αμέσως μόλις αφήσαμε το σύστημα ελεύθερο και ενώ το
σώμα μάζας m βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το σύστημα
των μαζών m1, m2 και του ελατηρίου k που φαίνεται στο
σχή μα, με κάποιον τρόπο ελευθερώνεται από το νήμα και
στη συνέχεια εκτελεί ελεύθερη πτώση. Η μάζα m1 = 1 kg,
το ελατήριο έχει σταθερά k = 100 N/m και η μάζα m2 =
= 2 kg ακουμπάει στο δάπεδο. Το σύστημα αυτό αρχικά
ισορροπεί σε κατακόρυφη διεύθυνση. Κάποια στιγμή η
μάζα m φτάνει πάνω από την m1, με την οποία και συ -
γκρούεται πλαστικά και μετωπικά. Να υπολογίσετε τη μέ -
 γιστη τιμή που μπορεί να έχει το ύψος h, ώστε η μάζα
m2 να μη χάσει την επαφή της με το έδαφος. (Δίνεται ότι
g = 10 m/s2 και για τις πράξεις √⎯⎯7,5 = 2,7.)

4.17 Στην τροχαλία μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας R = 0,2 m είναι τυλιγμένα δύο
αβαρή και μη εκτατά νήματα, το ένα από τα οποία είναι στερεωμένο στην
οροφή, ενώ στο άκρο του άλλου κρέμεται σώμα Σ μάζας m = 1 kg, όπως στο
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